
 

 

 

 

 

 

   

  Besluit 
Gemeenteraad 

 

 

 

Datum raadsvergadering: 23 mei 2019 
 

Onderwerp: Ingekomen stukken  
 

 

Gelezen het voorstel van de agendacommissie ten aanzien van de afdoening van de 
ingekomen stukken. 

 
Besluit: 
In te stemmen met de onderstaande wijze van afdoening: 
 

 STUKKEN VAN INSTANTIES EN BURGERS  

Nr Onderwerp Afdoening 

01. Brief inzake reactie op ontslag kunstdocenten het 
Kielzog  

In handen van het college stellen 

02. Provincie Groningen inzake gemeenschappelijk 
financieel toezichtkader 2020  

In handen stellen van de 
auditcommissie.  
Ter afdoening in handen van het 
college stellen. 

03. Burger inzake begrotingsperikelen gemeente 
Midden-Groningen  

Voor kennisgeving aannemen 
(onderwerp in behandeling 
bezwarencommissie) 

04. Gemeente Rotterdam inzake wetsvoorstel 
asbestdakenverbod  

Ter kennisname 

05. Burger inzake visie en controle op 
samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen  

Betrekken bij agendapunt 
jaarstukken Regio Groningen-Assen 

06. De gemeente Halderberge inzake motie; 
problematiek 

Ter kennisname 

07. Vervolgbrief burger inzake begrotingsperikelen 
gemeente Midden-Groningen 

Voor kennisgeving aannemen 
(onderwerp in behandeling 
bezwarencommissie) 

08. Brieven inzake verhoging toeristenbelasting In handen van het college stellen 

 
 

STUKKEN VANUIT COLLEGE –RAADSBRIEVEN 
 

 

Onderwerp Afdoening 

Raadsbrief 45; begroting 2019 Kielzog Ter kennisname 

Raadsbrief 46: voorschot Fonds Kwaliteitsimpuls 
Overschild 

Ter kennisname 



 

 

2 

Raadsbrief 47: zienswijzen en nieuwe monumenten Ter kennisname 

Raadsbrief 48: Tarieven Hulp bij het Huishouden Ter kennisname 

Raadsbrief 49: jaarstukken begrotingswijziging en 
bestemmingsreserve Publiek Vervoer 

Ter kennisname 

Raadsbrief 50; Startnotitie IV beleid 2020-2023 Ter kennisname 

Raadsbrief 51; Welkoop Ter kennisname 

Raadsbrief 52; stand van zaken bestemmingsplannen 
Stadshart 

Ter kennisname 

Raadsbrief 53; Opheffingsnorm basisscholen Ter kennisname 

Raadsbrief 54: Toekenning leefbaarheidssubsidie 
Haansvaart 

Ter kennisname 

Raadsbrief 55: Nadere informatie subsidietoewijzing 
door provincie i.r.t. raadsstukken 

Ter kennisname 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2019 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 
 
 
NB: Als iemand als privé persoon (dus niet uit naam van een instantie) een brief aan de 
raad stuurt, zal de griffie de brief op de lijst van ingekomen stukken plaatsen, waarbij de 
naam van de inzender niet wordt vermeld. Voor de raadsleden is de brief inclusief de 
persoonlijke  gegevens beschikbaar via de besloten raadswebsite.  
(Dit op grond van de privacy wetgeving) 
 


